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"Genuine participation, Rancière argues, is something
different: it is the invention of an “unpredictable
subject” who momentarily occupies the street,
the factory, or the museum - rather than
a fixed space of allocated participation
whose counter-power is dependent
on the dominant order".
?Claire Bishop, Participation and Spectacle: Where are we now
in Living as Form: Socially Engaged Art from 1991-2011

"מרגע שהפער בין מציאות
ומיתוס כוסה ,הרחוב הושאר
כשטח הפקר".

אביב  .2010רחוב יהודה הימית חסום .גדרות הוצבו לאורך המדרכות
והן תוחמות את הכביש שכעת הוא שטח הפקר .לרגע "דיונות החול"
המיתולוגיות שמהן צמחה תל אביב נדדו וכיסו חלקה זו של יפו.
ארכיאולוגים הוזעקו למקום ,חפרו ,תיעדו ,כיסו ולא עדכנו את
השכנים אם אמנם עלה בידם לאחות שברי מיתוסים או למצוא את
סנדליו של יונה .בכל מקרה ,עכשיו מאוחר מדי :הסנדלר האחרון
ברחוב סגר את חנותו כי לא עמד בדמי השכירות המאמירים.
רחוב יהודה הימית אינו סתם רחוב .הוא מיתוס .הוא נסלל על ידי
הבריטים בימי המנדט כדרך הראשית לנמל יפו .עד  1948הרחוב
נקרא פייסל אבן חוסיין ,על שם מלך עירק .שמו שונה לאחר כיבוש
יפו .חבל לי .אין הרבה רחובות בישראל שנושאים שמות עירקיים.
גם לא יהודים-ערבים.
אבי הוא ממוצא עירקי .הוא עזב את מולדתו ,ביחד עם כמעט מחצית
אוכלוסיית בגדד שהיתה יהודית ,בהם חברי פרלמנט ,אנשי עסקים,
רופאים ומוזיקאים .אחרי מספר שנים בישראל ,גם הוא עברת
את שמו ושם משפחתו – ממועלם לדורון .כמו השם יהודה הימית
גם בדורון יש אמת כלשהי ,כיוון שזה השם המקראי שהמשפחה
החזיקה בו עד לפני כמאתיים שנה .אבל מחיקת המועלם (מורה
בערבית) ,שהיה אבי סבי ,צורבת ככאב רפאים.

המרחב
הציבורי
ואמנות
אקטיביסטית

השם "יהודה הימית" שהחליף את "המלך פייסל" מתייחס למטבע
רומאי שנטבע לאחר ניצחון הרומאים על יורדי הים היהודים ביפו
במהלך המרד הגדול ( 74-66לספירה) .למרות שהמאורעות מתוארים
בספרו של יוסף בן מתתיהו (יוספוס) ומטבעות לציון הניצחון
הרומאי אמנם הוטבעו ,המטבע "יהודה הימית" נבדק על ידי מומחי
הספרייה הלאומית בפריז בשנת  1872והוכרז כזיוף .האם החפירה
הארכיאולוגית שנמשכה ביהודה הימית חודשים רבים התנהלה רק
כדי להסתיר זיוף זה? מכל מקום ,מרגע שהפער בין מציאות ומיתוס
כוסה ,הרחוב הושאר כשטח הפקר ,לכוד בין שתי גדרות הפרדה.
לאנשים נמאס הניתוק הלא הגיוני הזה בין צדו האחד לצדו האחר
של הרחוב ,והוחלט לעשות מעשה.

76

אני מרים את עיני מן הקרקע ,שלט
 HOMELANDמרחף מעל כמו עננה
השלט
שחורה-צהובה.
רדיואקטיבית
הזה ועוד רבים כמותו צצו לאחרונה על
רבות ממרפסות הדירות בשכונה ,כעיטים
המשחרים לטרף.
אני חוזר לדירה ונזכר בשטיח שמצאתי לפני
כמה ימים בבוידעם.
שטיח הוא אובייקט מעניין .מחד גיסא ,על
אם הדרך ,הוא מזמין לאתנחתא ולשתיית
קפה טורקי ובקלאווה .מאידך גיסא ,הוא
מרחב מגודר ,מגדיר ,ותחום :השטיח שהוא
העתק של הגן שהוא העתק של גן עדן .בשונה
מהמדרכה ,זהו אתר המחייב הזמנה .זהו אתר
שממנו ניתן לגרש .השטיח שבבוידעם שלי
כבר מזמן חדל לתפקד כמרחב .הד לזמנים
עברו ,הוא נראה כשייך לדייר הקודם שנאלץ
לעבור מכאן בגלל עלית מחירי השכירות
– ואולי עוד קודם לכן .אולי הוא שייך

למשפחה שגרה כאן עד מאי  1948והשאירה
אותו מאחוריה...
את השטיח אני מכבס ברותחין ומלבין.
כשהוא צחור אני מעתיק את השלט
 ,HOMELANDוגוזר ממנו את "בית" .אני
יורד מהבית ,אומר שלום לשכנים הפזורים
לאורך המדרכה ,ונכנס לשטח ההפקר שבין
הגדרות .הופעת המוזיקה נפסקת .אני
מטפס על אחת הגבעות ,ומהתיק שעלי אני
מוציא מאות סטיק-לייטים צבעוניים ושותל
אותם על גבעת העפר .הפרחת השממה
העשויה משברי כביש ,פסולת ארכיאולוגית
ומוקשים .תוך כמה רגעים חבורת ילדים
שועטת ,כובשת את הגבעה וקוטפת את
פרחי הפלסטיק הזוהרים ,ומנופפת בהם,
כאילו מבשרת את הסערה העתידה לבוא.



אני יורד מהדירה לרחוב .בדרך ,מחלון
חדר המדרגות ,על סורג המרפסת בבניין
שממול ,נשקף שלט שנראה צומח בכל מקום
ביפו בו מתנהלות חפירות .השלט מכריז:
 HOMELAND – SOLD.אני מביט למטה.
הרחוב הומה אדם ,משפחות וילדים .שכנים
עומדים במרפסות ומביטים החוצה כמוני.
על הגדר הזמנית שלאורך המדרכה הציבו
עשרות אמנים עבודות .רוב רובם של האמנים
הם תושבי הרחוב .אל מולם קפה דינה ,חנויות
העיצוב ,ואפילו המכולות ,גלשו מהטריטוריה
והציבו שולחנות לאורך המדרכה עם מאכלים
שהכינו דיירי הרחוב .בשתי פינות בהן
המדרכה רחבה יותר מתקיימות פעולות
יצירה לילדים ,אשר חלקם מעדיפים דווקא
לטפס ,להתגלש ולבנות ארמונות בכביש
שהפך לארגז חול .בין הארמונות מתחילות
לטופף רקדניות בטן ואחריהן מתקיים מופע
רוק אינטימי.

שטיח הוא אובייקט מעניין.
מחד גיסא ,על אם הדרך,
הוא מזמין לאתנחתא
ולשתיית קפה טורקי
ובקלאווה .מאידך גיסא ,הוא
מרחב מגודר ,מגדיר ,ותחום:
השטיח שהוא העתק של
הגן שהוא העתק של גן עדן.
בשונה מהמדרכה ,זהו אתר
המחייב הזמנה .זהו אתר
שממנו ניתן לגרש .השטיח
שבבוידעם שלי כבר מזמן
חדל לתפקד כמרחב".

HOMELAND
2010
אירוע
"על הגדר ו" ,יפו
מיצג ומיצב
שטיח יד שנייה,
מדלל צבע ,אש
(גודל משתנה)

על גבעה אחרת אני מניח את שטיח
המולדת.
הוא עדיין רטוב מהכביסה ומסריח ,אני טובל
את אותיות ה "בית" במדלל צבע ,כדי להיפטר
מריח המלבין ,ומצית...
ה"בית" נשרף ונשאר רק עפר .בפעולה
מוזיאלית למהדרין ,אני מנער את השטיח
ותולה...
מבעד לחריכה של האותיות  HOMEניתן
לראות את הגדר בבירור.

הטקסט הופיע בגרסה דומה
בקטלוג "על הגדר" 2010
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"הסדינים
הרעים"

2000
"שטחי ציבור"  ,מיצג
לונדון ,

אוהל מועד
ותחנת
הפסיחה
2011
מיצב
פסטיבל אוהבים אמנות
תל אביב יפו

מיצג ,מדיה מעורבת (סדינים מודפסים)
סדרת מיצגי מחאה נגד הסטריליזציה
החברתית של מרחבים ציבוריים בלונדון.
במהלך ששת המיצגים שהתפרסו על פני
כחצי שנה הונחו סדינים עם דימויים של
"קהילות רחוב" שהודרו מכיכרות כגון
טרפלגר סקוור ,ראסאל סקוור ,ליסטר
סקוור ,ועוד .הפעולה הראשונה נעשתה
על מדרגות אגודת האדריכלים הבריטית
במקביל להרצאה של לורד ריצ'רדס רוג'רס,
ששימש כיועץ האורבני של ראש העירייה.
סדרת המיצגים זכתה לפרסום בינלאומי
וסוקרה על ידי Time Out, The Times,
Metropolis, Archis, AJ, The Big Issue
ועוד ותרמה להעלאת השיח בנושא הזכות
למרחב הציבורי.

(אוהל ,צבע ,נגן מוזיקה וחיישן תנועה ,פנס,
מכולה עם פסולת בניין ,עוברי אורח)
הפרויקט הוצג כחלק מ"אוהבים אמנות",
תל אביב-יפו
מיצב מחאה על פינוי מאהל רוטשילד ימים
ספורים לפני אירוע "אוהבים אמנות" .המיצב
כלל את "אוהל מועד" שנעשה ביחד עם
פעילי מאהל יפו ,פסקול של שעה שקיבץ
שיחות עם הפעילים והקלטות של אירועים.
הפסקול הופעל אוטומטית באמצעות
חיישנים בתגובה למעבר אנשים ליד האוהל.
האוהל הוצב על מכולה עם פסולת בניין של
תושבים עשירים חדשים .המכולה היתה
אמורה להיות מפונה מהרחוב ששימש
כאחד ממוקדי האמנות המרכזיים .תשלום
זעום לבעליה ותיאור הפעולה אפשרו את
השארתה.
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המיצג התקיים במסגרת אירוע האמנות
על הגדר ועסק בביקורת לחוסר ההשקעות
באמנות ובפרט באמנות מעורבת חברתית.
קנווס ( 3x2מטרים) שאמור היה לשמש כמסך
לסרט קהילתי שלא זכה בתמיכה עירונית,
הפך למצע להתזות "צבע" בסגנון ג'קסון
פולוק ( )Strikingאך במקום צבע (לאמן לא
היה כסף עבורו) נעשה שימוש במדלל צבע
ואש .הקנווס החרוך נחתך וחלקיו הועמדו
למכירה.
שם העבודה מתכתב בצורה ביקורתית עם
עבודתו של פולוק והשימוש שנעשה בה על
ידי ה  ,CIAוכן למנהיג הפועלים האמריקאי
סם פולוק ,ול"שביתת האמנות" של האמן
הבריטי סטיוארט הום ( .)1990השימוש
באש והשאלה בכותרת העבודה התייחסו
לשריפה העצמית של רוכל הרחוב מוחמד
בועזיזי שהציתה את המפכה התוניסאית
והאביב הערבי .תשובה טרגית לשאלה זו
ניתנה ארבעה חודשים לאחר מכן ,ב 12-ביולי
 ,2012באירוע לציון שנה למחאה החברתית
משה סלימן ז"ל שרף עצמו למוות כאקט של
מחאה.

שביתת האמן
או
כמה אנו
קרובים
לבועזיזי?
2011
"על הגדר ווו" ,יפו
מיצג ומיצב

"...אך במקום צבע
(לאמן לא היה
כסף עבורו) נעשה
שימוש במדלל
צבע ואש .הקנווס
החרוך נחתך וחלקיו
הועמדו למכירה".
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"בית ערבי
למכירה"

2013
מיצג ,יריד האמנות
פלטפורם ,נמל יפו

מיצג וסדרה של מודלים אדריכליים
מדיה מעורבת (הדפס על עץ וביטון)
הפעולה "בית ערבי למכירה" נעשתה עבור
יריד האמנות "פלטפורם" בנמל יפו .היא
עסקה בג'נטריפיקציה של יפו ,בהיסטוריה
ובהווה הפלסטיני של עיר זו ,ובקשר שבין
טקטיקות נדל"ן ושוק האמנות .הפעולה
החלה בפרסום "בית ערבי למכירה" בלוחות
מודעות נדל"ן והפניה של המתעניינים
לדוכן ביריד האמנות .הדוכן כלל מודלים
אדריכליים של בתים בסגנון אדריכלות
אסלמית שלכאורה עומדים למכירה ביפו.
קניית המודל הקנתה לרוכשים כתובת
חסויה של הבניין למכירה ובלעדיות לצפות
בו במשך שבוע .בגב דוכן הנדל"ן היה שלט
שבצדו האחד סמלה החדש של יפו כעיר
עצמאית ובצדו השני לוגו משובש של חברת
הנדל"ן "הום לנד".

כדי לקבל הנחה בקניית המודל הרוכשים
התבקשו להתקשר למספר הטלפון שבשלט
ולהאזין למענה קולי .המענה היה קולה של
הזמרת סהיראב אבו לסאן ששרה בלחישה
את הפזמון "אין לי ארץ אחרת" של אהוד
מנור ,בערבית.
הכתובות שסופקו עם המודלים של הבתים
היו של רחובות שנמחקו במלחמת  1948או
ששמם הערבי שונה לעברית.
האמנות "בית ערבי למכירה" לא הסתיימה
במיצג עצמו .נדבך חשוב שלה היה
האינטראקציה עם הקהלים המגוונים שנכחו
במקום והאופנים בהם הם הגיבו לעבודה.
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חלק מפרויקט "ארץ זבת חלב ורש" ,תל אביב,
כיכר ציון ()2013
בשיתוף עם נטע אמיר (פיסול רך של השדים,
וצילום)
בקבוקי חלב עם סמרטוטי רצפה משומשים ,ערק,
מים ועמדת מכירה.
חלוקה של בקבוקי תבערה (Molotov
 )Cocktailsבכיכר ציון ,שדרות רוטשילד
תל אביב בסתיו  .2013בקבוקי התבערה
יוצרו מבקבוקי חלב ואת הפתיל החליפו
בובות שדונים ( )geniesשיוצרו מסמרטוטי
רצפה משומשים .הבקבוקים הוטבעו בגרף
ג'יני ,המדד המקובל בעולם לבדיקת פערים
כלכליים ושנערך בישראל משנת .2011
העבודה נעשתה בהשראת פעולות שונות
של הפנתרים השחורים בישראל בשנות
השבעים.

"תחנת
חלוקה
מחדש"

2013
מיצג
כיכר ציון ,שדרות
רוטשילד ,תל אביב

המיצג נערך בכיכר ציון ,לכאורה כיכר
ציבורית ,אך שייכת לחברת הביטוח ציון
שמגדלה נושק לכיכר .עמדת החלוקה דימתה
את עמדות חלוקת מסכות האב"כ שנפוצו
באותה עת כתגובה למצב סוריה או על פי
אחרים כניסיון חוזר של הממשלה לדכא את
תנועת המחאה החברתית .מועד המיצג היה
בשבוע בו מחירי הערק הוכפלו עקב שינוי
מיסוי שערך שר האוצר יאיר לפיד .במהלך
המיצג המשטרה עמדה להחרים את העבודות
ולבצע מעצר אך אלו נמנעו בזכות התערבות
של האוצרת מורן שוב שנכחה במקום.
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סדרת איורים ידניים ועיבוד ממוחשב (גודל
משתנה)
עבודות מהפרויקט הוצגו במוזיאון הספורט
והנוער בקלן ,גרמניה ,במוזיאון הארץ ,תל אביב,
בגלריית נוזהא ,יפו ,בבית העם ,תל אביב ,ובגלריה
לאמנות ,רמלה.
פרויקט שנעשה עם בת ובן למשפחות
חסרות דיור במאהל המחאה למען צדק
חברתי ביפו .העבודה המשותפת עם גאיה
( )12וחסן ( )13במאהל ואחרי כן באתרים
אחרים אליהם הגיעו המשפחות היתה הרבה
מעבר לפרויקט אמנות גרידא .כדי להגיע
לפעולה האמנותית עברנו מכשולים רבים
של שפה ,חשדנות ,אילוצים כלכליים ,את
השגרה הלא שגרתית של מחיה בפארק
ציבורי ,ועוד .הפרויקט הוצג עד כה במספר
מוזיאונים וגלריות בישראל ומחוצה לה
בתקווה להוציאו לאור כספר מאויר לילדים
שעוסק במחאה החברתית ,בבית ובזכות
לדיור הולם תוך לימוד ההיסטוריה של הדיור
במאה העשרים ,בעוני ופערים ,בגזענות ורב
תרבותיות – נושאים שלכאורה רחוקים
מעולם הילדים אך נחוו על ידי גאיה וחסן
באופן בלתי אמצעי.

גאיה וחסן
מציירים
את המחאה
2011-2015
מאהל המחאה
הערבי-יהודי,
גן השניים/גן עזה ,יפו
עם
גאיה הדר-לבלאנק
וחסן אבו-שמיס
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"By suggesting eternal ratification of a certain
הגלריה
sensibility, the white cube suggests the eternal
ratification of the claims of the caste
ואמנות
or group sharing that sensibility. As a ritual place
of meeting for members of
מעורבת
that caste or group, it censors out the
word of social
חברתית
variation, promoting a sense of

משפחה
חסרת בית
כמיצג אמנות
2011
בית העם ,שדרות רוטשילד,
תל אביב

חורף  .2011הקיץ כמעט ונשכח .בית העם
בשדרות רוטשילד ,שהיווה מוקד החפ"ק
של המחאה למען צדק חברתי ,חונך גלריה
בקומת הקרקע .באמצע ההכנות לתערוכה
הראשונה של עבודות סטודנטים ,המשפחה
האחרונה במאהל המחאה הערבי יהודי ביפו
מפונית בברוטליות על ידי הרשות המקומית.
יפעת ונביל מתקשרים לבית העם ומבקשים
מחסה להם ,לגאיה ולשני הכלבים .הבקשה
נענית בשלילה מאחר והמקום משמש
כבית תרבות ולא בית מחסה .כתגובה אני
מבטל את התערוכה המתוכננת ,מכניס את
המשפחה לגלריה ,ומציג אותה כמיצג אמנות
בן שבוע ימים (עמ'  .)12נביל ויפעת מקימים
אוהל גדול במרכז הגלריה ,גאיה תולה
גלויות שהוכנו מהפרוייקט שנעשה במאהל,
ואנחנו מציירים ציור קיר ענק ,סצנה מתוך
מחאת הקיץ ,והמקום מוכן לקבלת מבקרים
שמוזמנים לתה – ודיונים בנושא המחאה,
משבר הדיור ,אוטופיות אקולוגיות ועוד.
במקום מתקיים גם שוק קחתן.
לבקשת המשפחה וחלק מהמבקרים
החשיפה התקשורתית כולל תיעוד המיצג
צומצמו לראיון אחד בלבד שניתן לטלוויזיה
החברתית וניתן לצפייה ב:YouTube-



"חדר החדשות  -לא רוצים לצאת מהאוהל"

הצגה בגלריה לא היתה התפתחות אורגנית של
עבודתי ,אלא הכרח .מיצב הסאונד והפיסול
"רשמים מגן שוטטות (Inscriptions for a
 ")cruising groundsשבמקור תוכנן לראסל
סקוור בלונדון ,הועבר לתערוכה בנושא
אמנות כמחקר בסלייד .דמי שהפשיר וטפטף
מהפסלים במיצב עורר שערורייה (עמ' .)22
בתערוכה אחרת "שם זמני" במתחם התחנה,
העבודות בתצוגה נכרכו בתכריכים ,נותצו,
נשרפו ונקברו באדמה לחודש ימים ,אקט של
חוסר אמונה בייצוג מוזיאוני ,ואפשרות של
ייצוג דרך אמנות בכלל (עמ'  .)16אני מודה
כי חיבלתי בניסיון הפיכת הרחוב בו גרתי
לגלריה ליום אחד במסגרת "אוהבים אמנות"
עונת הגלריות בתל אביב.

the sole reality of its own
point of view and,
consequently, its
endurance or
" eternal rightness

Brian O'Doherty
(2000), Inside
the White Cube:
The Ideology
of the
Gallery
Space,
p. 9
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רוס
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כה
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ת

צילום :יותם רונן

ب
2012

ת בי
יכל
אדר
תה

מכולת אשפת הבניין שהיתה אמורה להיות
מפונה לרגל האירוע נשארה במקומה תודות
לתשלום סמלי .המכולה המושכרת שימשה
עבורי כבסיס לפרויקט מחאה (עמ' .)31
רוב האמנות שהצגתי בגלריית בית האדריכל
נשארה במגירות ,ובפתיחה מבקרים אכלו
את העבודות ,עלעלו בהן ,ליטפו אותן ,חוללו
סביבן ותפרו להן המשך.
היו אלו ניסיונות להסרת ההילה שהוחזרה
לאחר תום עידן השיעתוק הטכני ,ניסיונות
לטמא את הקובייה הלבנה ביום יום ,ניסיונות
לעשות אמנות בדרך מעורבת חברתית
ופוליטית.
www.a4community.com
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2014-2000

קרי
מח

סדרת צילומים המלווה את המחקר "השטח
המת ואדריכלות הטרנסגרסיה" .הצילומים
מתעדים התערבויות לא פורמליות במרחב
העירוני ,לרוב על ידי קהילות מוחלשות.
הביטויים הפיזיים של התערבויות אלו
משנים באופן דרמטי את המרחב העירוני
ואת אופן השימוש בו.

לום
צי

קולאז' צילום דיגיטלי

אדריכל
לא ידוע

מימין לשמאל:
שכונת פחונים בקואלה למפור ,מלזיה ,ברקע
"מלון הרנסאנס"2000 ,
 Guerrilla gardeningבפעולת RECLAIM,
 ,THE STREETSכיכר הפרלמנט ,לונדון,
2000

שימוש בבניין נטוש ,וראנסי ,הודו2008 ,
נושא עבודות אלו קשור לתזת הדוקטורט
"השטח המת ואדריכלות הטרנסגרסיה".
קטעים מהתזה פורסמו בספרים הבאים:
אפילוג לספר "עיר-זמן" קטלוג הביאנלה
לאדריכלות נוף ,עורכות :סיגל ברניר ויעל
מוריה-קליין2010 ,
Epilogue – Urbanaccio`n 07/09, Ana
Mendez De Andes (ed.), CAJA, Madrid,
2010.
Transgression & the city, in Border
Conditions, Mark Schoonderbeek (ed),
2010, Netherland: 010 Publishers.
Those marvellous empty zones outside
the city limits, in Heterotopia and the
City, Eds. M. Dehaene & L. De Cauter.
Routledge, 2008.
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צילום :ליהי אבידן
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חנה
ת

מדיה מעורבת (הדפסה על ויניל שקוף ,מראה ,לוח
עץ ,אש 60x160 ,ס"מ)
העבודות נוצרו מתיעוד "שטחים מתים"
בעשרות ערים באסיה ,אמריקה ,ואירופה
כחלק מהמחקר "השטח המת ואדריכלות
הטרנסגרסיה" .הסדרה נוצרה משבירה,
שריפה ,וקבירה למשך חודש של צילומים
שהודבקו על משטח מראה .תהליך עיבוד
ואיבוד האובייקט הצילומי ,שנעשה כמיצג
ומיצב מתמשך ,מתכתב עם יצור "השטח
המת" והאסתטיקה שלו .בסופו של דבר
"שם זמני" הוא הנכחה של חוסר האפשרות
לחוות ולהבין שטחים אלו באמצעות תיעוד
פוטוגרפי.
מימין לשמאל:
הריסות כפר ,פאתי שנחאי2001 ,
כפר הדייגים ,שפך הירקון ,תל אביב1998 ,
אזור הנמל הנטוש ,סן פרנסיסקו2000 ,

העבודה נוצרה והוצגה במתחם התחנה
בתל אביב ( )2009וכעבודת וידאו במרחב
לאמנות מעורבת ,מכללת אורנים ,בתערוכה
הטרוטופיות ,אוצרת :טלי גיל.
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2010

דמ
עיבו
ו
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מוח
למ
גוד
(
נה)
שת

סדרת צילומים מעובדים של שרידי הכפרים
עמואס ,יאלו ובית נובא שהוחרבו במלחמת
ששת הימים ושמכוסים כיום על ידי פארק
קנדה שניטע על ידי קק"ל בתרומת הקהילה
היהודית בקנדה.
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x1151948

און
מוזי

דיורמה

ומ י
אנט
ל

בור חול
או
8/678

פירורי יפו
תערוכת
יחיד
נדון
 ,לו
ה

על התערוכה "פירורי יפו"
תערוכת יחיד במוזיאון האנתרופולוגיה,
לונדון .התערוכה עסקה בכפרים הפלסטינים
במטרופולין יפו שנכבשו ונהרסו במלחמת
.1948

x1151948
דיורמה ,מדיה מעורבת ( 10X 10X 20ס"מ)
סדרה של דיורמות המתארת שני כוחות
מרכזיים ,צבאי וכלכלי ,שהולידו וממשיכים
להניע את הנכבה הפלסטינית.

2014

בור חול או 8/678
מיצב חדר
סדרה של  9פסלים ,מדיה מעורבת
( 170X 10X 10ס"מ)
מתווה לסימון הכפרים הפלסטינים שנהרסו
במלחמת  .1948הסדרה הוצגה לראשונה
בתערוכת יחיד במוזיאון האנתרופולוגיה,
לונדון וכללה שמונה עבודות ,כל אחת מסמנת
כפר פלסטיני בשטח בה יושבת תל אביב
כיום .עמודי הסימון כוללים שברי מרצפות
מאוירות עליהם מופיע כתם לבן המסמן את
גבולות כל כפר וכפר.
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פירורי יפו
רוזטה

תגלית
פלסטין

צע
הא
דרי

כלי

תל

סרט קצר
( 4דקות)

2013-2012

תח
רו ת

צילום ובימוי :גיל מועלם דורון
משחק :מארם עטולה
הסרט הוקרן בסינמטק תל אביב במסגרת פסטיבל
 48מ"מ | הפסטיבל הבינלאומי לסרטי נכבה
ושיבה ( )2013ובמוזיאון האנטומיה בלונדון
במסגרת התערוכה "פרורי יפו" (.)2014
עד שנת  2011עדיין ניתן היה לראות את
שריד של הבניין המרשים ביותר של הכפר
אירשיד (רוזטה באנגלית על שם הכפר
המצרי בו נמצאה אבן הרוזטה) ששכן
על החוף בין שכונת מנשיה הסמוכה לתל
אביב וליפו .בשנת  2011הרסה העירייה את
שרידי הבניין .במהלך ההרס נפלטו לחוף
שברי מרצפות של בניינים נוספים הקבורים
מתחת למצוק .הסרט מתאר שיטוט של נערה
פלסטינית בחוף ומציאת מרצפת שבורה
המשמשת לחידוש זכרון המקום ומגלמת
את הציפייה לחזרת פליטי הכפר .הסרט
משחזר פעולות אמנות במרחבים הציבורים
בגבול יפו תל אביב שנעשו עם תלמידי בית
הספר הערבי הדמוקרטי – יאפא ,במסגרת
הפרויקט "הבית של ביבי" (.)2010

 לצפיה בסרט ,חפשו ביו-טיוב Rosetta :

תכנית אדריכלית רעיונית
הגשה לתחרות "גישה (בלתי) מוגבלת  -ממרחב
צבאי למרחב אזרחי" של הארגון "אדריכלים
למען האנושות".
פרויקט משותף עם "זוכרות" ומשרד אמנון
בר-אור אדריכלים להפיכת המחנה הצבאי
הנטוש בבית דגן ,השוכן על אדמות הכפר
הפלסטיני בית דג'אן ,למרכז לימודי בעבור
פליטים פלסטינים וישראלים שיכירו
באמצעותו את הארץ ויוכלו לתכנן בו
את השיבה – בדומה לפרויקט "תגלית"
של הסוכנות היהודית .בצוות השתתפו:
הארכיטקט אילן גולדין ,מיכל מישלי רן,
מיכל וקסלר ,אלאונור מרזה ,ג'ורג' סאסין,
מרטן אסא ,אוליביה תומס ,עמי אשר ,נורמה
מוסי ,איתן ברונשטיין אפריסיו ולהקת
הדבקה של צעירי יפו.
בצילום :אחד ממסמכי הפרויקט ,פלייר עבור
"תגלית פלסטין".
ההגשה המלאה ניתנת לצפייה כאן:
w w w. z o c h r o t . o r g /c o nt e nt /
demilitarized-home-lands

33  32

tud
et S

ביב

le S

נד ה
 ,cת

tre

לא

2009-2013

io s

אבן פינה
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Cab

מחול באת
ואל עפר
תשובי
לא

גל

ת ,ת

רי ה

מ נו

2014
ביב

מיצג בגלריה קונטמפוררי בי גולקונדה,c
תל אביב ובמסגרת אירוע "על הגדר  "4בבית
הספר היהודי-ערבי ע"ש וייצמן ביפו.
הקרנה אינטימית על מרצפת שבורה של
סרטון המתעד את תלמידי בית הספר אוספים
בחוף הים מרצפות שבורות ששייכות לכפר
אירשיד ושכונת מנשייה.

סדרה א :קולאז' דיגיטלי ,הדפס ביתי על נייר
שיוף  12x12ס"מ (למטה)
סדרה ב :קואלז' דיגיטלי ,הדפס ארכבי על עץ,
 10x15ס"מ (משמאל)
העבודות הוצגו ביריד האמנות שדרת ג'וזפין
ובתערוכת התרמה הומניטרית בCable Street-
 Studiosלונדון ,ובמנשר לאמנות ,תל אביב.
העבודות נוגעות בדימוי פלסטין כמדבר
חול ושממה בעיני ציונים ונוצרים במאה
ה 19-ותחילת המאה העשרים ,וקריאות של
ישראלים לכתוש את עזה עד עפר במהלך
מלחמת  .2014כל עבודה בסדרה מיצגת את
אחד משמונת הכפרים הפלסטינים שישבו
על שטח תל אביב של היום.
הסדרה במלואה הוצגה בתערוכת "מרווחים"
במנשר לאמנות – תערוכת מכירת אמנות
לכיסוי הוצאות הגנה משפטית על פעילים
ופעילות במאבק המשותף נגד הכיבוש.
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מיצב חדר ( 12מ"ר ,פסלי וורפורם ,גרפיט ,דם,
הקרנות שקופיות ,סאונד רב ערוצי).
הוצג לראשונה בתערוכה "חלל מחקר:
מטריאליזציה של פרקטיקות באמנות ואדריכלות"
בבית הספר לאמנות סלייד ,לונדון.
אצרו :פרופסור פלורנס ופרופסור רנדל.
פרויקט אמנות-מחקר של הקשר בין הסביבה
הפיזית/אדריכלית של פארקים ו"שטחי
שוליים" ברחבי העולם ופרקטיקות שיטוט
גאות (קרוזינג) המתקיימות בהם .מיצב
החדר כלל הקרנה על שני קירות מקבילים
של שער כיכר ראסל הסגורה בלילה; שמונה
רמקולים שהשמיעו הקלטות של ראיונות עם
משוטטים ,סדרה של שמונה פסלי וורפורם
המדמים גבים של אנשים עליהם מצד אחד
שורטטו מפות אתרי השיטוט ובצדם הפנימי
דם קפוא שהופשר במהלך פתיחת התערוכה
ונקרש על העבודות.
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קולאז דיגיטלי ,הדפס ארכיב על נייר/עץ/
אלומיניום ,גודל משתנה.

"פורנוגרפיית
חורבות"
2014

"פורנוגרפיית חורבות" הוא כינוי ביקורתי
לאופנה של צילום חורבות תעשייתיות ואתרי
עזובה תוך אסתטיזציה שלהם והתעלמות
מההקשרים הכלכליים ,חברתיים ופוליטיים
שהולידו אותם .הביטוי נטבע במקור בהקשר
לצילומי העיר דטרויט ,שהפכה לסמל הן של
חידלון העיר היצרנית במערב והן לכר פורה
לצלמים .מאידך גיסא ,פורנוגרפיה קווירית
בחורבות ,תת-ז'אנר של פעילות מינית
במרחב הציבורי ,מפרה את האל-זמניות
ולכאורה הא-פוליטיות של מעמד החורבה
בתרבות הבורגנית המערבית .הסדרה
צולמה במהלך עשור בערים שונות בארה"ב,
אירופה ואסיה והקולאז'ים נוצרו תוך עיבוד
התמונות ושתילת דימויים הומו-ארוטיים.
בעוד שהחומריות העשירה של פני החורבות
מודגשת ,הדמויות מופשטות מעורן ומכוסות
בטקסטים שעוסקים בכיליון ועזובה.
בכיוון השעון:
חורבות מזח  ,42ניו יורק ()2000
בונקרים ,פרסידיו פארק ,סן פרנסיקו
()2000
שרידי מפעל ,אזור התעשייה המערבי ,נפולי
()2004
שרידי מחנה צבאי בית דגן ,בית דגן ()2012
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מיצג
המיצג "שירות חשאי" הועלה במסגרת ערב
המיצגים "סודות ווידויים" ועסק בהיסטוריות
מוסתרות ,במרחבים מטושטשים ,ובזכרונות
אישיים של קהילות יהודיות ופלסטיניות
ביפו ,בגדד ולונדון – שלושה מקומות
הקשורים גם בהיסטוריה האישית שלי.
המיצג נפתח בהזמנה של יחיד או זוג לחדר
חשוך למשך כרבע שעה .בחדר התבקשו
המבקרים לפתוח קופסת תכשיטים שחורה
מלאה בחול ים ולדלות מתוכה מפתח אחד
מתוך מספר מפתחות שהיו בה .המפתח תאם
לטביעת מפתח על גבי שלט שעליו נכתב
"נא לא להפריע" .בצדו האחורי של השלט
שנחשף עם מציאת המפתח הוטבעה תמונה
מטושטשת הקשורה לאחד מהמקומות הנ"ל
ורימזה לסוד שסופר למבקרים .בתמורה,
המבקרים התבקשו לספר סיפור אישי או
סודי המתקשר למקום כלשהו.

מדיה משתנה
הוצג בתערוכה קבוצתית
 Open, Peckham Platformלונדון
קולאז' דיגיטלי ,גודל משתנה ,הדפס משי ,וסדרת
מוצרים :פוסטרים ,חולצות ,ספלים ,ועוד
שטיח לניגוב רגלים עם הדפס של דגל
הממלכה המאוחדת שנקנה באי-ביי ,שונה
על ידי חיתוך והדבקה של בדים האופייניים
למדינות מהן הגיעו מהגרים לאנגליה
ומדינות אליהן היגרו אנגלים .לצד העבודה
במסגרת קופסה נשמרו החתיכות שנגזרו
מהשטיח .שם העבודה "שמור את החתיכות
למקרה שהם ינצחו" מתקשר לעלית כוחה
של מפלגת הימין הקיצוני באנגליה .העבודה
נוצרה מחדש כקולאז' דיגיטלי המוצע
למכירה בדרך המסחרית הנרחבת בה נעשה
שימוש בדגל בריטניה.
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דגל האיחוד
החדש

2014

w w w.zazzle.co.uk /agitpropo
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"אי הכלבים" הוא שמו ההיסטורי של האזור
שימש כבית לכלבי הציד של מלכת אנגליה
אך הכותרת מתייחסת גם לפתגם "כלב אוכל
כלב".

נדון
 ,לו
7

סדרת צילומים מעובדים של ה"סיטי" של
לונדון ,משכנם של רבות מהחברות והבנקים
שגרמו לקריסה הכלכלית בשנת  2012וניצלו
תודות להלוואות ומענקים של ממשלות
במערב.

2014

עבודה מהסדרה נתרמה לתערוכת "לחם
ושושנים  ,"9מכירת יצירות אמנות עבור
פרויקט 'נשים ועבודה'.
הסדרה המלאה תוצג בינואר  2015בתערוכת
יחיד ,בסטודיו  ,73לונדון.
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פרקטיקות
חברתיות
ומרחבים
אמנותיים
אלטרנטיביים

מימין :מתוך "הבית של ביבי" (במסגרת פרוייקטים
של "אמן בקהילה" ,עמ'  .)51ציורי גיר של בתים
במגרש חניה המכסה את שרידי שכונת מנשייה
שנכבשה ב 1948-ונהרסה .הציור ממוקם פחות
או יותר בשטח בו שכן בית סבתה של אחת
מהתלמידות.

קיץ  .2014הזכייה במענק אמן בקהילה ממשרד התרבות והספורט למשך כארבע שנים היתה הזדמנות
מעולה ליצור מסגרות ופרקטיקות ללמידה ,למחקר ,לזכירה וליצירה שיתופית .המענק איפשר לי
לעבוד מחוץ לכבלי שוק האמנות על אופקיו המוגבלים .הפרויקטים במסגרת אמן בקהילה חייבו מערך
שונה של כלים ודגשים וכללו משא ומתן עם רשויות מקומיות ומוסדות אמנות ,דיאלוגים עם הקבוצות
השונות עימן עבדתי על נושאי ואופי העבודה ,גיוס כספים על מנת להרחיב את אפשריות העבודה ,ועוד.
העבודה השיתופית בקהילה דרשה התמודדות עם דעות קדומות ,והתנערות מהאגו האמנותי .היצירה
השיתופית דרשה מחוייבות רבה ,סקרנות ,ומעורבות רגשית ,וכן הגבלה של הרעיונות האישיים של כל
אחד מהיוצרים על מנת לאפשר מרחב לרעיונות אחרים ולערב מגוון רעיונות ויכולות .חלק מהעבודות
המופיעות כאן יצרו מרחב להתנסות ,הבעה ושיתוף בחלל הקבוצתי או במרחב הציבורי ,ולאו דווקא
כאובייקטים ותערוכות .במקרים אחרים היו אלו המשתתפים מתוך הקהילות איתן עבדתי להציג את
עבודתיהם בפני אחרים בתערוכה .ייתכן והכמיהה ליצירת אובייקטים והצגתם ,הגיעה מתוך חשיפה
לפרקטיקות אמנות מסורתיות ומסחריות ,אך מכל מקום אין להתעלם ממנה .בגלל קוצר היריעה ,בחלק
זה מופיעים רק מקצת מהפרויקטים השיתופיים וגם הם מתוארים בתמציתיות.
מידע נרחב יותר על עבודות אלו מצוי באתר הבית:

www.a4community.com

45  44

הסטודיו לאדריכלות טרנסגרסיבית
 ,2006-2002לונדון

הסטודיו לאדריכלות קהילתית
 ,2013-2010יפו

(עם האדריכלים ברוס סטיוארט ופדריקו גרזיני)

(בשיתוף האדריכלים אסף אשרוב ,ירון טוראל ,וירון גולני).
מכון אבני לאמנות ועיצוב ,תל אביב-יפו המסלול האקדמי
המכללה למנהל ,בית הספר לעיצוב ,ראשון לציון

הסטודיו הוקם כהמשך לקבוצת האמנים

והאדריכלים Transgressive Architecture

אותה הקמתי לצורך עבודות העוסקות
בג'נטריפיקציה ובסטריליזציה של מרחבים
ציבורים בלונדון בתחילת שנות ה.2000-
מטרת הסטודיו היתה לבחון דרכי התערבות
במרחב הציבורי שמאתגרות את התכנון
הניאו-ליברלי והקפיטליסטי של מרחבים
אלה .הפרויקטים בסטודיו עסקו בתכנון
מחדש של אתרים קונקרטיים בלונדון ,תוך
התערבות פיזית בהם או הגשת הצעות
תכנון לרשויות המקומיות .מתודולוגיות
ההוראה בסטודיו הושפעו רבות משיטות
החינוך שפותחו על ידי בל הוקס וכן
משיטות העבודה של תנועת Community
 Architectureהאנגלית.

עבודות הסטודיו פורסמו ב:
• EVENING STANDERDS

מגזין האדריכלות • Evening; Archis
Architects’ Journal
• Uni. Of Brighton Research News
בפרק בספר • Loose Space:
Possibility and Diversity in Urban
Life, K. Franck and Q. Stevens (eds.),
New York: Routledge, 2006 Loose
Space: Possibility and Diversity in
Urban Life, K. Franck and Q. Stevens
(eds.), New York: Routledge, 2006

פרויקטים פדגוגים
ואוצרותיים עם
סטודנטים לאדריכלות
בישראל ובאנגליה

גבולות ההכלה
התערבויות אדריכליות במרחב הציבורי
המטוהר ,פרויקט על סטודנטים מבית
הספר לאדריכלות באוניברסיטת ברייטון
ותערוכה במזרח  – 66המרכז לתרבויות
עירוניות ,אמסטרדם .הפרויקט חקר את
תולדות כיכר ראסל בלונדון ואת השינויים
שעברה במסגרת תכנונה מחדש .הפרויקט
עסק באפשרויות של תכנון המרחב הציבורי
כמרחב דמוקרטי רדיקלי וכן במתודות עיצוב
אלטרנטיביות למרחב העירוני.
הקטלוג ומאמר נוסף ניתנים לקריאה באתר
הבית (תחת הפרק – אדריכלות):
www.a4community.com

דרים/הוגים על התהליך
לאדריכלות
הסטודיו
של
פרויקט
טרנסגרסיבית באוניברסיטת גריניץ' עם
סטודנטים משני בתי הספר לאדריכלות:
הברטלט ( )UCLואונ' מטרופוליטן ,לונדון,
בנושא מגורים רוויים וסוציאליים ופרקטיקות
אדריכליות-פדגוגיות לתכנונם .הפרויקט
הוצג בגלריה סטיבן לורנס בלונדון.

הסטודיו לאדריכלות קהילתית הוקם על
ידי בשנת  2010כמענה לצורך לחבר בין
האקדמיה לקהילה הסובבת אותה .הסטודיו
שימש כמעבדה לחקר מתודות הוראה
אלטרנטיביות באדריכלות ואמנות ולקידום
מעורבות חברתית .חלק ניכר מהפרויקטים
של הסטודיו נעשו בשיתוף קהילות שונות
שהודרו מתהליכי תכנון ועיצוב הסביבה
בה הם חיים .העבודה עם הקהילות
השונות נעשתה באמצעות סדרת סדנאות
לימוד ויצירה שתוכננו באופן ספציפי
על מנת לאפשר דו שיח פורה ואפשרות
נרחבת להשפעת הקהילה על עיצוב
סביבתה .סדנאות אלו וכן מתודולוגיות
ההוראה בסטודיו הושפעו רבות משיטות
החינוך שפותחו על ידי בל הוקס וכן
משיטות העבודה של תנועת Community
 Architectureהאנגלית .הסטודיו עבד בין
היתר עם תושבי שכונת ג'סי כהן בחולון על
הרחבת דירות ופיתוח השטחים הציבורים
בבנייני השיכון בשכונה בחסות המרכז
לאמנות דיגיטלית ("מחוץ לקופסא"); עם
תלמידי בית הספר היהודי-ערבי ויצמן
על פיתוח כיתה אקולוגית באוויר הפתוח
("הכיתה הירוקה"); ועם קבוצות הלהט"ב
במרכז הגאה בגן מאיר על הצעות להרחבת
המרכז ("הקומה הרביעית").



לצפיה בסרטון על הסטודיו :על עיצוב
ואחריות חברתית  -קליניקת המעצבים*

הכיתה הירוקה ()2010
הצעות לכיתה אקולוגית באויר הפתוח,
בית הספר היהודי-ערבי ,ויצמן ,יפו.
תמונות מהעבודה המשותפת עם התלמידים,
הצגת העבודות בפני גורמים עירוניים ,ודימוי
של האופציה שבחרו התלמידים ,בית הספר
ונציגי העירייה.

מחוץ לקופסה ()2012
הצעות להרחבת דירות שיכון ,ג'סי כהן,
חולון ביחד עם המרכז הישראלי לאמנות
דיגיטלית.

הקומה הרביעית ()2013
הצעות להרחבת מרכז קהילת הלהט"ב,
גן מאיר ,תל אביב.
בתמונה :כריכת קטלוג של תערוכת הצעות
להרחבת המרכז הגאה בתל אביב.
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פרויקטים במסגרת
"אמן בקהילה"
2013-2009

הבית של ביבי ()2010
בית הספר הערבי דמוקרטי  -יאפא ,יפו

שביל קליפות התפוזים
( )2012
פרויקט אמנות פדגוגית  ,צילום ,ופיסול
הפרויקט הוצג בגלריית בית האדריכל ,יפו;
המרכז הקהילתי הערבי-יהודי ,עג'מי ,יפו
פרויקט "שביל קליפות התפוזים" החל
כפרויקט צילום בתי הבאר של יפו ביחד
עם קבוצת "אחלה בנות" מהמרכז הקהילתי
הערבי-יהודי ,יפו .בתי הבאר המתפוררים
כיום מסמלים את תור הזהב של יפו בו העיר
פרחה בתחילת המאה העשרים .התיעוד
הוביל מאוחר יותר ליצירה של פסלונים
המורכבים מהדפסת הצילומים על קליפות
תפוזים ושימורם במעטפת של פוליאסטר
קריסטלי .שם הפרויקט לקוח מספרו של
נחום גוטמן.

המקום שלי ()2010
בית הספר הערבי דמוקרטי  -יאפא ,יפו
המרכז הקהילתי הערבי-יהודי ,עג'מי ,יפו
פרויקט צילום עם חניכי המרכז הקהילתי
הערבי-יהודי ,עג'מי ,יפו .הפרויקט הוצג
במוזיאון הספורט והנוער בקלן .תערוכה של
צילומים בעין ביקורתית שערכו התלמידים
בשכונותיהם .הצילומים התרכזו בסביבה
הבנויה ובהזנחה של אזורים ביפו שאינם
כלולים במסלול התיירות  .שלטי המחאה
– על הצילומים המופיעים בהם – נישאו
במספר הפגנות למען צדק חברתי בקיץ
 .2011הפרויקט נמשך בשנת  2012כפרויקט
צילום השוואתי של הסביבה היום יומית
בשיתוף תלמידים ביפו ובקלן עם מדריכים
מאוניברסיטת דואיסבורג-אסן.

פרויקט אמנות פדגוגית שנתי בבית הספר
הדמוקרטי הערבי ,יאפא ,יפו .פרויקט
על ההסטוריה של יפו בשיתוף הסטודיו
לאדריכלות קהילתית ותלמידי בית הספר
הערבי-דמוקרטי יאפא .הפרויקט כלל סדרה
של הרצאות ,שיחות וסיורים בעיר ,סדנאות
יצירה של אמנות רחוב ,ותכנון בית וגלריה
צמודה בעבור משפחת פליטים פלסטינית
לקראת חזרתה ליפו .הפרויקט הוצג במסגרת
פסטיבל האדריכלות "בתים מבפנים".
תמונה עליונה מימין :פעולת אמנות במרחב
הציבורי על ידי תלמידי בית הספר .פעולות
נוספות נערכו ברחבי תל אביב יפו במהלך
השנה .ראו צילומים בעמוד 58-59
שתי תמונות באמצע :תוצרי הסדנה לבניית
מודלים אדריכליים .המודלים דימו את
סגנונות הבנייה שנפוצו ביפו בתחילת המאה
ה .20-המודלים נבנו על שברי מרצפות
שנאספו על ידי התלמידים בחוף הים
עליו הושלכו שרידי בניינים מיפו שנהרסו
במלחמת  .48סרטון המתעד פעולה זו הוקרן
כחלק מהעבודה "אבן פינה".
תמונה תחתונה מימין :שק עם הדפס וציורי
יד שציירו התלמידים על בסיס מוטיבים
חוזרים במרצפות בטון שהיו נפוצות בבתים
ביפו בתחילת המאה העשרים.
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פרויקטים במסגרת
"אמן בקהילה"
2013-2009
"הבור הגדול " –
סרט כתהליך קהילתי ()2010
הסדנא לאמנות רמת-אליהו

שלושה מקלות ()2013
ארט פקטורי  /מרכז קהילתי ניצנים ,בת ים.
פרויקט עם קבוצת גיל הזהב בארט
פקטורי ,בת ים .הפרויקט שילב שני נושאים
שהקשישים רצו להעביר לנכדיהם ונכדותיהן:
סיפורים מילדותם ומשחקי רחוב .הקבוצה
בחרה במשחק "שלושה מקלות" כסמל
לנדודים ,קפיצה למרחקים ,המשכיות ואתגר.
במהלך שישה חודשים סיפרו הקשישים
בשיחות אינטימיות על אירועים חשובים
בצעירותם ,בדגש של מקומות התרחשותם.
הקשישים ,שלרובם לא היה תיעוד צילומי
של מקומות אלו ,מצאו בעזרתי צילומים
מתאימים דרך האינטרנט ובארכיונים.
צילומים נבחרים הועתקו או צוירו על
המקלות .באירוע הקהילתי ,העתיקו נכדיהם
ונכדותיהן את תקצירי הסיפורים הללו על
מקלות ובתום היצירה השתמשו בהם לצורך
המשחק.

ילדי לונדון למען ילדי עזה
()2014
Karubi Education Centre, London
סדנת יצירה של כרטיסי ברכה שהתקיימה
כחלק מגיוס כספים למשלוח צעצועים
מבריטניה לרצועה של עמותת Gaza Toy
 .Driveהילדים בסדנא קיבלו קולאז' המשלב
צילום של אזור בעזה שהוחרב עם מנופי
בניין ברקע והתבקשו לדמיין את הבניינים
החדשים שיקומו שם בעזרת הכספים
שנתרמו מרחבי העולם .הבניינים נוצרו
מצילומים של דוגמאות טקסטיל מארצות
שונות ובהשראת מגוון בניינים וסגנונות
בנייה .הדבר נועד ,מחד גיסא ,לשקף את
התמיכה הבינלאומית בשיקום הרצועה
ומאידך גיסא ,את הרקע התרבותי המגוון של
משתתפי הסדנה .הכרטיסים נשלחו לעזה
עם הצעצועים בצירוף איחולי הילדים.

הסרט "הבור הגדול ברמת אליהו" נעשה
במסגרת אמן-בקהילה בסדנא לאמנות ברמת
אליהו ,ראשון לציון בשיתוף קבוצת ילדים
ממוצא אתיופי מגרעין "איחוד" ובעזרת
מתנדבי שנת שירות מגרעין "תרבות".
הסרט מתבסס על סדנת מיפוי "המקומות
המפחידים אותנו בשכונה" .במהלך הסדנא,
הצביעו הילדים על המקומות המפחידים
אותם וסיפרו מדוע .אחד המקומות הללו
הוא "הבור הגדול" – שטח בגודל של קמ"ר
לערך בלב שכונה בבנייה שנחפר אבל נעזב
והפך לשדה בור או שטח הפקר בו לעיתים
נערכו מדורות .הבור תואר כמפחיד וכמושך
ומעניין בעת ובעונה אחת ,כמקום אמיתי
עם סכנות מוחשיות (פסולת בניין ,נחשים,
וכיוב') וכמקום דמיוני .הביקור בו הפך למעין
מבחן התבגרות .הוא נבחר לעמוד במרכז
הסרט כאתר בו החייזרית שנחתה נחיתת
חירום בראשון לציון מצאה מקלט .הילדים
כתבו במשותף את התסריט ,עיצבו דמויות
חימר ששימשו להמחזתו לפני הצילומים,
וכן שיחקו בצילומי הסרט שנמשכו כתשע
שעות בשלושה מפגשים .בעריכה נוספו
כמה קטעים לסרט על מנת ליצור אפשרות
של צפייה בהשתתפות אקטיבית של הקהל
(שירה בציבור וריקוד) .הסרט הוקרן באירוע
קהילתי לתושבי השכונה.
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התוכנית באדריכלות
ותרבות עירונית
()2010-2014
בתי ספר בתל אביב יפו :אלומות ,ארן,
ארזים ,בלפור ,גיבורי ישראל ,דוד ילין ,חסן
ערפה ,משגב ,עציון .ברמלה :בן צבי.
תוצרי תלמידים בכיתות ה' של התוכנית,
שפותחה על ידי ואושרה על ידי משרד
החינוך .התוכנית אומצה על ידי מחלקת
החינוך של עיריית תל אביב יפו ופסגות
לחינוך .היא כללה היכרות עם סגנונות הבנייה
האיסלמית ,המודרנית והפוסט-מודרנית
בישראל ,וכן לימוד על היבטים חברתיים
ואקולוגים של תכנון הסביבה העירונית .עוד
כללה התוכנית סיורים וסדנאות רישום ,ציור,
קולאז' ובניית מודלים .בתום השנה תכננו
התלמידים תערוכה מסכמת והשתתפו בסרט
קצר המתעד את תהליכי היצירה והלימוד.
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מכת גבולות
בית אחר ( )2013
סדרת סדנאות עם בני נוער וילדים של גרעין
"איחוד" של הקהילה האתיופית ,הסדנא
לאמנות – רמת אליהו ,ראשון לציון.
החלק הראשון של הפרויקט שנעשה
עם המדריכים הצעירים של הגרעין כלל
מחקר על ההסטוריה התרבותית של יהדות
אתיופיה ודיונים בנושאים זהות ,אפליה,
ושימור התרבות .למידה זו היתה הבסיס
לקולאז' של ציוני דרך בהיסטוריה ובתרבות
של יהדות אתיופיה בעבר ובהווה .הקולאז'
שימש לבניית מודלים של טוקול (הבית
האתיופי המסורתי) בסדנא שנערכה בגינה
המקומית לציון חג הסיגד.

"סדר הדברים הקיים מורכב מסטיות
שטקטיקות ,הנקראות עממיות ,עורכות
למען עצמן ,מבלי לשגות באשליה שהסדר
המוביל עתיד להשתנות במהרה .בשעה שכוח
שליט מנצל את הסדר ונוקט שיח רעיוני המסווה
אותו ,אמנות נעלמת מהתלת בו .כך מתגנבות
אפשרויות אל הסדר הקיים של חילופים חברתיים,
של המצאות ושל התנגדות מוסרית".
מישל דה סרטו ()104

עמי שטייניץ

שלושה מישורים משתרגים בעיר המודרנית :מישור הבית והמשפחה ,מישור יחסי האנוש ומישור
הכוח הפוליטי .המציאות העירונית מגבשת ופורמת מושגים תרבותיים וחברתיים שאופפים כל אחת
ואחד ברשת סבוכה של יחסים ,סביבה וכלכלה .מרחב זה מובע בסמלים שעולים ממשא ומתן חברתי
שמעצב גם את ביטויי האמנות שלו .מרחב הקהילה פועל ככוח מעורר וכובל ,מקום של ערכים ואי-
צדק ,של אפשרויות ואיסורים (לפבר .)184 ,כל חברה מייצרת את המרחב שלה ומכיוון שלא ניתן לצאת
מהשפה הזאת מה שנותר הוא להיתקל בגבולותיה (דה סרטו .)83 ,ההתקלות בגבולות מהדהדת במרחב
הציבורי את משחקי הכוח שנטווים במערכות היחסים האנושיים ,את ניוונם ואת חסדיהם ,ואת התקוות
והאכזבות מאורחות הקיום של הקהילה.
גיל מועלם דורון בוחר בהתקלות בגבולות כטקטיקת פעולה שמהדהדת שיח של סמלים שמכונן שינויים
במשמעות של היות אזרח .מדובר באקטיביזם שנערך מחוץ למוצר האמנות ומעמדו בשוק הצריכה
ופועל בשפה חזותית שערכיה מושגיים והידברותיים.
מועלם דורון הוא נווד שעבודתו פרחה בשטחי הפקר אורבניים ,חברתיים ואמנותיים .עבודותיו בוחנות
גבולות ומערערות הגדרות אודות סדר קיים וצורות שליטה .הוא בוחר בטרנסגרסיה – הסגת גבול שבאה
אף בעבירה – כטקטיקת פעולה שנוקבת בסמלים שמכוננים את המשמעות של להיות אזרח .עבודתו
נטועה באמנות המושגית שביקשה להתרחק מהמעמד הבורגני שהוקנה לאובייקט האמנות ,פיתחה
רעיונות שהיו חופשיים ממערכות ממוסדות של ייצוג וניסתה לדמיין עולם יצירה אל חומרי שסימניו
ערוכים מחומרים קלים ,פשוטים ,נעלמים ומתכלים ומעורבות אקטיביסטית בתהליכים של שינוי חברתי
( .)Lippard, , VIכמי שמגיע מעולם האדריכלות רוב עבודותיו של מועלם דורון תלויות מקום .המרחב
הפיזי והחברתי בו מתרחשת או מוצגת העבודה מהווה לרוב את הבסיס העיקרי להתרקמות היצירה.

55  54

כתושב יפו וכיהודי ערבי שמשפחתו נעקרה לישראל מעירק ומאירופה מותח מועלם דורון את
שאלת הבית עד קצות העצבים המתוחים לזרא של הסכסוך הפלסטיני ישראלי .הפעולות שהוא
עורך עוסקות מקרוב בבית ,בחוסר האפשרות לבית ובנרטיב הקיומי שמתנסח ביניהם .חוסר
האפשרות לבית מסמלת אצלו גם את חוסר האפשרות לאמנות בתנאים של פערים ואפליה.
המציאות החברתית משמשת אפוא את מועלם דורון כנקודת מוצא לפעולה פדגוגית שנערכת
בכלים אמנותיים בחברת שותפים ומניעה תהליך עיון ,הידברות ויצירה חזותית .פעולה שמציבה
את האמנות מעבר להגדרות החפץ והשוק שלו אך משקפת את יסודות השיח האזרחי שמביעה
כל יצירת אמנות .מועלם דורון הוא מעין אמן רחוב אבל לא אמן גרפיטי .הוא פעיל חברתי אך
אינו מרפא באמנות.
עבודותיו דחוסות במסרים מחאתיים דידקטיים ודווקאיים" .ההיסטוריה של הקריירה
האמנותית שלי" ,אומר מועלם דורון " ,היא היסטוריה של שיבושי גבולות וטרנסגרסיות – בין
אמנות לאדריכלות ,בין התפקידים שעשיתי כמורה ,מנחה ,אמן ,לבין הפעילות החברתית בשטח
כמתערב ,מפריע ,מוחה ,מבלבל" (זנדברג) .המונח טרנסגרסיה נקשר לתיאורטיקאי ז'ורז' בטאיי
שהקים בשנת  1936את  ,Acéphaleשמשמעו ,חסר ראש .מדובר בכתב עת ואגודה שפעלו עד
 1939שחבריה שמרו על חשאיות ,הטילו ספק בכל סדר קיים או צורות של שליטה .הסמל שלה
שעוצב בהשראת תולדות טקסי קורבן אדם ,היה דמות כרותת ראש (.)Hollier, xii

בשדות האורבניזם והארכיטקטורה נגלים קודים חברתיים שקריאתם חושפת תמונות אודות
קיום והתנהגות אנושית .המרחב הציבורי מגלם תהליכים מיידיים וארוכי טווח שמשלבים באורח
גלוי וסמוי מחשבות ,רגשות ורעיונות מעשי ידיהם של יחידים ושל רבים .הסביבה העירונית היא
מלאכותית ומעוצבת אך החומריות ,הסמלים והתדמית שנוצרים בה קשורים בביטויים חלומיים,
רגשיים ופואטיים .מרכזי הערים הפכו לסמנים של התרקמות והתפרקות ,ומקור לשלל מתעצם
של צירופים בלתי צפויים .האורבניזם החריג את הארכיטקטורה מהתפקיד התכנוני של בניין
ערים והפך אותה לכור סמיוטי פעיל המצרף מותגי עוצמה ,ביטויי תקשורת ,אמנות ומאבקים
חברתיים .סוג זה של תחביר עורך קישורים שפריסתם שונה מתבניות מוכרות ,חורג ממופעם של
ניסוחים מתוכננים ויוצר צירופים שנוצרים באקראי או מכוח מהלכים שיזמו יחידים וקבוצות
(.)Deleuze & Guattari, 7-12

התרבות כספירה אינה מוגשמת בניסוחה כקטגוריה .שלילת עצמה ,פרימת עצמאותה,
וההתפרקות מנכסיה מקנים לה מקור של שינוי וגילוי של אופק אתי בלתי מספק .היסוד האתי
ארוג באמנות כביטוי חברתי של חוסר נחת ,כערך חיובי המשרת את הרכבתה מחדש של סביבה
ניאו-אמנותית (דבור .)191-192 ,180 ,הרושם האסתטי הראשון ,טוען ז'אק רנסייר ,הוא של הבלתי
מזוהה .הקהילה האסתטית היא קהילה של אושיות בלתי מזוהות .ככזאת היא פוליטית מפני
שפוליטיקה של סובייקטיביזציה מתרחשת בתהליך לא מזוהה .אותה הסיבה שהופכת את
האסתטי ל'פוליטי' אוסרת על כל אסטרטגיה של 'פוליטיזציה של האמנות' (.)Rancière, 2008, 11
אולם ,ככל ששדה האמנות נסגר בתוך עצמו ,מאמין ביכולתו לארגן את היצירה בהתאם לסולם
ערכים פנימי ומדיר כל חיצוניות ותוכן המתויגים כחברתיים ,מתעצמת התחרות המקדשת את
הבלעדיות כערך העיקרי של יצירת התרבות ( )Bourdieu, 140ואובד החופש ממגבלות השדה.
המאבק לצדק חברתי ,שהתחיל בקיץ  2011כמחאת דיור ,הקנה לגיל מרחב פעולה לעבודתו.
המחאה תרגמה אי נחת אזרחית שבוטאה בראשיתה בדפי הפייסבוק ,למפגש חברתי רחב
ממדים שכבש את הרחוב .אמנים השתלבו במחאה בדרכים שונות :בתיעוד ,בהקמה של
מרחבים אלטרנטיביים ובאמנות שיתופית .עבודותיו של גיל ,החל מאבזרי מחאה (אגיט-פרופ),
"השביתה" ועד יצירות כגון "גאיה וחסן מציירים את המחאה" הן דוגמא למגוון הפעולות הללו.
דרך סוג מיוחד של התבוננות ושיח אודות המציאות הפרטית והציבורית הותירו פעולות אמנות
אלו מסמך חזותי ,אמנותי ולימודי.

בעבור מועלם דורון ,יצירת האמנות אינה ישות מדומיינת אלא משקפת תהליך הידברות שמערב
את מציאות היומיום ומעורר יחסי גומלין שמתרחשים בהקשר חברתי ולא במרחב אמנות עצמאי
ופרטי .מה שמעשה ההידברות מערער היא התפיסה לפיה ניתן לראות את האמנות כקניין בלבד,
כמרחב של אוספים ונכסים .מה שנרקם כחלופה הוא ממד פתוח לשיח ,זמן ומקום שניתן לחיות
דרכם ולבטא יחס שקורא לשוויון ולהתנגדות לאופן השגור של הנחיית אנשים (Rancière,
 .)2009, 1מודרניזם חדש מסוג זה ,כותב ניקולא בוריו ,פונה אל מרחב היומיום לשם יצירת
התרבות כמלאכה חברתית של חיים ומה שמתבקש הם מרחבים עתירי הידברות שטרם חתימתם
כמוצר מציעים גומלין השונה מתכתיבי השוק ותקשורת ההמונים (.)Bourriaud, 14-16
פריצת הגבולות נערכת באמנות של מועלם דורון לא רק כתכנית רעיונית אלא גם בדרך מעשית
שמשלבת חומרים ומדיומים שונים .החומרים ואופן השימוש בהם – מזהמים .שברי מרצפות
שנמצאו על החוף עוברים לגלריה ומשם לדוכן נדל"ן ,קליפות תפוז מוטבעות בצילומים ושבות
לארגז תפוזים שהוא למעשה ארגז תחמושת ,אש שיוצרת ואש שצורבת יצירות אחרות ,בקבוקי
חלב וסמרטוטי ריצפה מלוכלכים שהופכים לבקבוקי תבערה ומחולקים לעוברי אורח בלב העיר.
אלה הן הכלאות ,פסולת שמשנה את עורה ,פעולות שאינן במקומן ואינן תקינות פוליטית.
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Select publications
related to my
art work and
research:

Select exhibitions
and public art
projects
•

A Gini in a Bottle, Studio 73, London, January
2015

•

Jaffa’s Crumbs – The Gallery Project , King’s
Anatomy Museum, London, May 2014

•

Secret Service – A performance at the Secrets
and Confessions live-art event, JW3, London,
April 2014

•

Re-Distribution Station , Rothschild Blvd.,
Tel-Aviv, October 2013

•
•

•

Arab House for Sale – a mock real-estate stall
at Platform – Jaffa Port Art Fair, January 2013
Eviction 2011 – a photograph in the Local
Testimony at Eretz Israel Museum, part of the
international World Press Photo Exhibition,
December 2012
Gaia & Hassan draw (in) the Protest , Sport
and Youth Museum, Cologne, October 2012.
Previously exhibited at the 2nd International
Photography Exhibition, Jaffa Port, September
2012, and in several other exhibitions in
Israel.

•

The Square (with Transgressive Architecture
and City Min(e)d) – overnight installations in
Russell Square, June 2006.

•

Reclaim the Sq. recruitment poster @ Glory
Hole Exhibition; Curator: Pablo Leon de la
Barra; Architectural Foundation’s Renegade
City Season, July 2006.

•

Inscriptions for a Cruising Ground –
installation at Research Space Exhibition,
Bartlett & Slade, November 2005.

•

•

•

•  – بa retrospective exhibition of my work, at

the Architects House Gallery, Jaffa, October
2012. Curator: Ami Steinitz.
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•

A Homeless Family as an Art Installation ,
Beit Haam (People’s House), Israeli protest
movement headquarters, January 2012.

•

Cinema for Fishes – The Mermaid (Bat
HaYam) Isn't Silent Anymore, an installation
at the Sea Wind art colony & festival, Bat Yam,
August 2012.

•

Home-Land – an urban intervention, part of
On the Fence art festival in Yehuda Hayamit
Street, Jaffa, July 2010.

•

Temporary There/Name – photographic
installation, Avni Gallery, Jaffa, January 2010

•

•

Poble
Nou’s
Raw
Architecture
–
photographic research and room installation
at EME3 Architectural Market, Barcelona,
October 2005.
The Limit of Inclusiveness – Exhibition
with the Transgressive Architecture group &
studio, in 66East – Centre for Urban Culture,
Amsterdam, April 2005.
Dwelling on Process, Stephen Lawrence
Gallery, Greenwich, July 2003. The exhibition
was part of Architecture Week, and included
a catalogue with articles by Jeremy Till,
Richard Rogers, Steve Macadam (Fluid),
Paul Monaghan and Simon Allford, Gil
Doron and Bruce Stewart. The participants
in the exhibition were students from the
Bartlett, UCL; University of Greenwich,
School of Architecture & Construction; and
London Metropolitan University School of
Architecture.
Urban
Co-Existence:
Architectural
Strategies for Communication, Italian
Cultural Institute, January 2002. Exhibition
of Unit 2 at Greenwich School of Architecture,
in co-operation with the Italian group
Stalker.
The Bad Sheets Project , with Transgressive
Architecture – informal installations in
cleansed public spaces, London 2000-2001.

[Unless indicated otherwise all texts are by Gil
Mualem Doron]
•

TV report on the exhibition Jaffa’s Crumbs
at the Anatomy Museum, London, May 2014:
w w w.propellert v.co.uk/galler y-exclusivechinese-visual-festival

•

Zandberg, A. “Black Roots”, Haaretz, 07.09.2012
(Hebrew): www.scribd.com/doc/105491374

Chapters in Books
•

Beyond the lines: For the urban intervention.
Epilogue for Time-City – catalogue of the 2010
Biennale of Urban Landscape Architecture, Bat
Yam, Israel.

מקורות
2005 , רסלינג, שאלות בסוציולוגיה. פייר,בורדייה
2009 , פיתום, כוח האמנות. בוריס,גרויס
2001 , בבל, חברת הראווה. גי,דבור
2012 , רסלינג, המצאת היומיום. מישל,דה סרטו

•

Epilogue – Urbanaccio`n 07/09, Ana Mendez
De Andes (ed.), CAJA, Madrid, 2010.

•

Transgression & the city, in Border Conditions,
Mark Schoonderbeek (ed), 2010, Netherland:
010 Publishers.

, טלי, רחל וחתוכה, אצל קלוש, ייצור המרחב. אנרי,לפבר
2005 , רסלינג, תרבות אדריכלית,עורכות

•

Those marvellous empty zones outside the city
limits, in Heterotopia and the City, Eds. M.
Dehaene & L. De Cauter. Routledge, 2008.

Bourriaud, Nicolas. Relational Aesthetics, Les
Presses du Réel, 2002

•

Making public interventions in today’s massive
cities, in Generalized Empowerment: Uneven
Development & Urban Interventions, Saskia
Sassen (ed.), City Min(e)d (eds.), Brussles.

•

•

Dead zones, outdoor rooms and the possibility
of transgressive urban space, Loose Space:
Possibility and Diversity in Urban Life, K.
Franck and Q. Stevens (eds.), New York:
Routledge, 2006 (includes discussion of the
works by students in my studio at Brighton
University).
Urban interventions and the opening of
radical democratic space, in Generalized

Empowerment: Uneven Development & Urban
Interventions, City Min(e)d (eds.), Brussels

7.9.2012 , הארץ, שורשים שחורים. אסתר,זנדברג

Deleuze, Gilles. Guattari, Felix. A Thousand
Plateaus, University of Minnesota Press, 1987
Foster, Hal (Ed.). The Anti-Aesthetic, Bay Press,
1983
Hollier, Denise. Against Architecture, MIT Press,
1992
Lippard, Lucy R. Six Years: The Dematerialization
of Art the Art Object 1966-1972, University of
California Press, 1977
Rancière, Jacques. Aesthetic Separation, Aesthetic
Community: Scenes from the Aesthetic Regime of
Art, Art and Research, 2(1), 2008
Rancière, Jacques. The Emancipated Spectator,
Verso, 2009

 שהמונח טרנסגרסיה, כפי שציין בטאיי,)excès(  גודש.העבודות גדושות תכנים ועמדות אסתטיות
- לכלוך וגודש הם המאפיינים של האנטי. הוא המרכיב המרכזי של עבריינות,עמד במרכז הגותו
אסתטי איננו סמן של ניהיליזם שפעמים רבות מאשש את- האנטי, בדומה לטרנסגרסיבי.אסתטי
- האנטי. אלא מהלך המפרק את סדר הייצוג על מנת להרכיבו מחדש,החוקיות נגדה הוא יוצא
 מאותת שהמושג האסתטי ומכלול הרעיונות המרכיבים אותו ניצבים, כותב האל פוסטר,אסתטי
בפני שאלה אודות תקפות הרעיון שחוויה אסתטית מתקיימת באורח חופשי מתלוות ונישאת
, ברמה הנקודתית. אוניברסלי ומידי, מסוגלת לחולל שינוי ממשי, או לחילופין,מעל ההיסטוריה
 מהלך שרגיש לביטויי תרבות,תחומי באופיו-אסתטי על מהלך רב- מצביע האנטי,מציין פוסטר
 או כזה שמושרש בשפת המקום אך דוחה, מיעוטים ופערים,המעורבים בפוליטיקה כמו מגדר
 נקשרים במארג של, כותב רנסייר, בני האדם.)Foster, xv( תפיסה של ישות אסתטית מיוחסת
 שניסוחו המשותף והפוליטיקה שלו מחוללים את,תחושות על ידי סוג מסוים של הפצת המוחשי
.)Rancière, 2008, 5( 'השינויים במרקם ההרגשה של 'היות יחד
אמנות אקטיביסטית יוזמת פעולות המתרחשות בסביבה שאינה תמימה ובנקודות שנמצאות
 סוג זה של אמנות יוצא מעולמו ומתייחס לחברה שבמסגרתו.לכאורה מחוץ לשאלות התרבות
הוא פועל מתוך הכרה שיצירה אינה נובעת מעצמה אלא עולה מהביטויים החומריים שמעבר
 התלות שכרוכה בסחירות היצירה כיחידה אוטונומית צרבה בשפת האמנות מרחב פעולה.לה
 אמנים קראו נכוחה את מיקומה. שמבקש לחמוק משיקולי מעמד ורווח, נטול אובייקטים,מושגי
הנישא של התרבות בשדה הסוציולוגי והתעמתו עם תכתיבי ההון להם היא נתונה בחיפוש אחר
 מחוץ למשוואה המסורתית של התבוננות,תפיסה חדשה שמניעה רעיונות במהלכי החיים עצמם
.)Lippard, xv( שווה מוצר
 כאשר.שדה האמנות מתקיים במכלול קבוצות הצרכנים שלו ומיקומם בהיררכיות החברתיות
 להתפרק מעצמה, נאלצת האמנות להיפרד מהצרכנים שלה,עולה שאיפה לשנות את התפיסה
 דווקא ההיעדר.)199-201 ,ולמצוא מקום בקרב קהלים חדשים מחוץ לשדה פעולתה (בורדייה
 הוא הערובה, היכולת לחרוג מפס ייצור ההיגדים שלו, טוען בוריס גרויס,של שיפוט אסתטי טהור
 כולל, סביב פסילה של כל היררכיה, שדה האמנות מאורגן סביב החסר.לאוטונומיה של האמנות
 הם פרי של התערבות זרה, הדרה או הכלה, רק כך ניתן לחשוף כי שיפוט אסתטי.זו של עצמו
 יצירת אפשרות במישור האסתטי משמעה.תולדה של לחץ המופעל על ידי כוחות חיצוניים
 המדירים מתחים חברתיים וכלכליים,'התנגדות לאיסורים מטעם ערכים אסתטיים 'גבוהים
.)19-21 ,(גרויס

www.generalizedempowerment.org/london/
index.html

האמנות המוצגת בספר זה לא היתה יכולה להתממש ללא התמיכה האינסופית של בן זוגי ג'ף פאלק והורי
 אני אסיר תודה לעמי.האדריכלים אבנר ורחל דורון ואחותי אילנית דורון מור להם אני חייב אלפי תודות
שטייניץ שליווה את עבודתי מספר שנים ואצר את התערוכה הרטרוספקטיבית בבית האדריכל ביחד עם
 אני רוצה להביע את תודתי לאמנים ולאדריכלים שעימם היה לי העונג לשתף פעולה.ערן טמיר טאוויל
' פרופ, אושרת ישראלי, רפעת חטאב, נטע עמיר, יותם רז,  ליהי אבידן, יהודית אילני,אסף – אשרוב
 ומראם אטולה שאני, חסן אבו שמאס, וסירהב אבו לאסן; לתלמידי גאיה הדר לבלאנק,אמנון בראור
 ולסטודנטים שנענו לאתגרים ולשיטות ההוראה הלא,מאחל להם לגדול במקום ובזמנים של שלום וצדק
 אני רוצה להודות.קונבנציונליות בסטודיו לאדריכלות טרנסגרסיבית והסטודיו לאדריכלות קהילתית
 אייל דנון, איברהים אבו שינדי, מרי קופטי, בת אל טסמה טייה, גיל גורן, צלילית בן נבט,ליהודית עמיחי
 תודות למי שייעצו לי בדרכי האמנותית. בקהילה- ומלי ברוך על ההזדמנויות שנתנו לי לעבוד כאמן
 ג'רמי, שרה בג'רנו, פרופ' מיכה לוין, מורן שוב, דר' טל בן צבי, פרופ' צבי אפרת:בכלל ובעריכת ספר זה
. קוריו-  וטרישייה, אסתרברק אל נאסרי, דביר אינטרטור,אפשטיין
תודות מקרב לב לחברי ועדת הבחירה לספרי אמן של מועצת התרבות של מפעל הפיס שאפשרו לי
, עמי אשר, איילת ברטל, שרה פאלק, עמי שטייניץ:את הוצאת הספר ולאנשים שתרמו לעריכת הספר
) ג'ף פאלק (צילום הכריכה, ליהי אבידן ויותם רז: הצלמים. פרופסור וויליאם מאנקיג,בוורלי נאדיוס
.אלון על העיצוב הגרפי הנפלא-ולאביב גרוס
:סקירה מקפת יותר של עבודתי ואפשרות לרכישת עבודות המופיעות בספר זה ניתן למצוא באתר
www.a4community.com

 במהדורה המודפסת,כל הזכויות לספר זה
.והדיגיטלית וכל העבודות המופיעות בו שמורות
רשות לעשות שימוש בחומרים אלו תינתן בחפץ
.לב לאחר פניה וקבלת אישור בכתב מגיל דורון

•

Peter Mörtenböck & Helge Mooshammer
(2003). Visuelle Kultur Körper – Räume,
Berlin: Bo`halu Publishers.

•

Visuelle Kultur Körper - Räume - Medien
Herausgegeben von: Peter Mörtenböck und
Helge Mooshammer. 2003,

•

‘Bibi's House’ – A discussion at Zochrot gallery,
July 2012: www.zochrot.org/en/content/bibishouse-discussion-zochrot-gallery

•

Zandberg, A. ‘Design or revolution’, Haaretz,
Jan. 13, 2011: http://www.haaretz.com/life/
arts-leisure/design-or-revolution-1.336705
and Hebrew version: http://www.haaretz.co.il/
gallery/1.1174413.

•

Zandberg, A . ‘Architecture by the people, for
the people’, Haaretz, Feb. 17, 2011: www.haaretz.
com/culture/arts-leisure/architecture-bythe-people-for-the-people-1.343854

•

Zandberg, A. ‘Houses from within: One brave
story’, Haaretz, May 19, 2011: www.haaretz.
co.il/gallery/1.1174413 (Hebrew)

•

Transgressive Architecture Studio, A Trigger
Paper at CEBE conference, Studio Culture
3: The Inclusive Studio, November, 2005
w w w.new1.heacademy.ac.uk/a sset s/cebe/
documents/resources/themes/Doron.pdf

•

Boundaries of Public Space, Research News,
CRD – University of Brighton, Faculty of Arts
and Architecture, 2005, www.arts.brighton.
ac.uk/__data/assets/pdf_file/0019/44344/
research-news-11-summer2005.pdf

•

P.S.
Architecture,
Setting
a
setting
(FS_13), Public Works (eds), 2007 www.
publicworksgroup.net/publications/setting-asettingfs_13

•

The Limits of Inclusiveness, Exhibition
Catalogue, East66 – Centre for Urban Cultures,
Amsterdam, April 2005.

Papers in Journal and Magazines:
•

Ziva Haller Rubenstein (2011). Beyond borders:
Innovating from conflict to community
in public art engagement in Holon, Israel ,
Journal of Museum Education , 2011. www.
mu seu meducat ion .i n fo/w p -content/
uploads/2011/07/rubenstein.pdf

•

GMD (2007). ‘…badlands, blank space, border
vacuums, brown fields, conceptual Nevada, Dead
Zones …’, Field , Vol. 1, p.10-24. Re-printed in the
book Urban Accssion: www.field-journal.org/
uploads/file/2007_Volume_1/g%20doron.pdf

•

Saskia Sassen (2006). Making public
interventions in today’s massive cities,

Generalized
Empowerment:
Uneven
Development & Urban Interventions, City

Min(e)d (eds.), Brussels.
•

Transgressive architecture (2004), Loud Paper,
Vol. 4, Issue 3, pp. 38-43.

•

The void that does not exist (2003), UmBau ,
Issue 20, pp. 103-113.

•

The bad sheets (2002), City, Vol 6, No.1. pp.43-59.

•

A global derive (2001). Architectural Design ,
Vol. 71, No.3, pp. 53-57.

•

Rethinking the squat (2000). Archis, pp. 68-71.

•

Guerrilla gardening: Reclaim the streets in
London (2000), Archis, pp. 48-50.

•

The dead zone & the architecture
transgression (2000). Archis, pp. 48-57.

הספר יצא לאור בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות
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Publications that relate to
Community
Architecture
&
• Zandberg, A. ‘Rainbow of opinions at Israeli gay
centre’, Haaretz, May 17, 2012: www.haaretz.
Transgressive
com/news/features/a-rainbow-of-opinionsArchitecture
at-israeli-gay-center.premium-1.430948
Studios:

of

•

Untitled – A Reply to Richard Rogers (2002).

Archis, Vol. 2, pp. 41-45.

"אמנים רבים ממצבים את עבודתם במלכות
הדמיון ,ובכך מתחמקים מהמציאויות
הקשות של העולם ,בפרט כשהם נתקלים
בהתנגדות פוליטית .אבל אנחנו רוצים
אמנים שיגידו לנו את האמת  -ולא רק
יבראו דימויים מפתים או יבצעו פעלולי
אקרובטיקה .גיל דורון הוא אחד מאותם
מספרי סיפורים אמיצים .הוא מאיר את
עוולות היומיום באור האמת של אמנותו,
שאינה דידקטית או חד-ממדית .וכפי
שמבהיר הספר הזה ,גיל הוא קוסם עשוי
ללא חת שמתרגם רעיונות וערכים לחפצי
אמנות ,פרקטיקות חברתיות ופעולות
במרחב".
לתולדות
מרצה
מנקינג,
ויליאם
האדריכלות במכון פראט ומייסדו ועורכו
של The Architect's Newspaper

"עבודתו הפרובוקטיבית והמרתקת של
מועלם-דורון מובאת בסקירה אלגנטית זו,
אשר מזמינה את הקורא להבין לעומק את
משמעות החתרנות בסיטואציה של דיכוי.
דורון הוא אמן תעתועים שמחולל דיאלוג
ושיתוף קהילתי ,תוך שהוא חושף לעיניהם
של עוברי אורח או מבקרים בגלריה
הסטוריות מושתקות וקשות לעיכול .יישר
כוחו של אמן תזזיתי זה ,שמצליח לאתגר
את הסטטוס קוו בצורה כה משכנעת".
בוורלי נאידוס ,אמנית ,פעילה ,מחנכת
ומחברת Arts for Change: Teaching
 ,Outside the Frameמלמדת אמנות בין-
תחומית למען שינוי חברתי באוניברסיטת
וושינגטון בטקומה.

גיל מועלם דורון הוא אמן של שיבושי גבולות והתקלת סימנים שמתיימרים לכונן את
תמונת המשמעות האזרחית .עבודתו רב-תחומית ,מעורבת חברתית ,אקטיביסטית,
פוליטית ,ומשלבת מחקר בתחומי אמנות ,אדריכלות ותרבות עירונית .פעולותיו
האמנותיות משלבות מדיות שונות ,מרישום וצילום ועד מיצבים ומיצגים ,אבל הן
כוללות גם פעולות טריוויאליות כגון הליכה ,אכילה ,הפגנה ,שריפה ,הנחייה ,שיחה,
איסוף פסולת ,ותרומת דם .עבודתו הוצגה בגלריות ובמוזיאונים ,במגזינים ובספרים,
במרחבים ציבוריים ובמוסדות קהילה ותרבות בארץ ובאירופה .מועלם דורון זכה
בפרסים כגון מלגות אמן בקהילה ,פרס הנרי פורד לשימור מבנים ,ומענקים ממועצת
האמנות הבריטית .עם זאת ,עבודותיו לא קלות לעיכול :חלק מעבודותיו הוחרמו ,הוא
ספג איומים בגין מספר עבודות פוליטיות ,לאחד המיצגים שערך הוזעקה משטרה
ולאחר הוזעקו מכבי אש.
הספר "אמנות עבריינית ופרקטיקות חברתיות" מתאר בתמצית שלושה תחומי פעולה
עיקריים של עבודתו :אמנות אקטיביסטית שהתרחשה במרחב הציבורי ,עבודות
חברתיות וביקורתיות שהוצגו בגלריות ,ופרקטיקות של אמנות פדגוגית ושיתופית
במסגרות חינוכיות וקהילתיות .הספר יעניין אמנים ,אוצרים ואספנים ,אך גם אנשי
חינוך ,מוסדות תרבות וקהילה וכן את הקהל הרחב.
הספר המודפס מופיע במהדורה מוגבלת וחתומה של  100עותקים בעברית ו200-
באנגלית.
גירסה מורחבת של הספר מופיעה במהדורה דיגיטלית שניתנת להורדה מאתר הבית
 . www.a4community.comגירסה זו כוללת קישורים לסרטוני וידאו ,מאמרים נוספים
וקישורים לחנות דיגיטלית בה ניתן לרכוש חלק מהעבודות המופיעות בספר.

